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Hoe staat het met de bouwontwikkelingen 
van aartsenfruit? Op dit moment lopen er 
verschillende projecten en er zijn ook nog 

nieuwe plannen. Een korte update. 
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Nieuwbouw in gebruik
De eerste fase van de nieuwbouw van het kantoor 
in Breda is inmiddels afgerond. Het nieuwe 
gedeelte is in gebruik en er wordt hard gewerkt 
aan de verbouwing van het bestaande kantoor en 
van de boerderij. Onder het nieuwe gedeelte is een 
kelder aangelegd. Daar zit nu de ICT-afdeling, 
maar als de ICT-medewerkers eenmaal hun 
eigen ruimte hebben, wordt de kelder ingericht 
als fitnessruimte.  

Verbetering werkcomfort 
Op dit moment wordt het bestaande kantoor 
uit 2008 verbouwd om dat volledig op het 
kwaliteitsniveau van de nieuwbouw te brengen. 
Alleen de contouren, dus het dak en delen 
van de gevel, zijn blijven staan. Overal komen 
klimaatplafonds zodat koelen via het plafond B
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plaatsvindt. Zo blijft het klimaat optimaal stabiel. 
Het hightech systeem garandeert dat fluctuatie 
zoveel mogelijk beperkt blijft en het comfort 
toeneemt. 

Oude glorie 
De boerderij wordt op de mooist mogelijke manier 
hersteld in oude glorie. Daar komt ruimte voor de 
kantine en informele ontvangst- en overlegruimtes. 
Eventueel kan aartsenfruit daar ook recepties 
organiseren. Op de verdieping van de boerderij 
krijgt de Aartsenfruit Kids Foundation eigen 
kantoren, zodat ze echt onderdeel blijven 
uitmaken van aartsenfruit. Als alles volgens 
planning verloopt, wordt de renovatie van het 
kantoor in maart/april 2019 afgerond en liefst is 
de boerderij gelijktijdig klaar. 
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o Uitbreiding loods
Ook in Venlo is de eerste fase van de ingrijpende 
verbouwing gereed. De loods is uitgebreid met 
maar liefst 2.700m2. Het nieuwe gedeelte is 
volledig in bedrijf en er wordt optimaal gebruik 
van gemaakt. 

Verdubbeling oppervlakte
Er wordt nu gewerkt aan de uitbreiding van de 
kantoorruimte in Venlo. De bestaande kantoren 
worden vergroot: er komt een verdubbeling van de 
oppervlakte. Niet alleen de commerciële afdeling, 
ook de kantine, kleedruimtes en andere kantoren 
worden uitgebreid, omdat de groei onverminderd 
doorzet. Net zoals in Breda wordt verwacht dat de 
tweede fase in maart/april 2019 wordt afgerond. 

Nieuwe plannen
Met al deze mooie projecten zijn de bouwambities 
nog niet voorbij. In de tweede helft van 2019 
wordt er in Breda een nieuwe fustloods gebouwd 
en worden de kantoren bij de loods voor de 
medewerkers van operations en HR en de 
vergaderruimte vergroot. Dat typeert aartsenfruit: 
investeren om beter te worden. 
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